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اياي بر امپدانس حنجرهيري تأثيرات درگاه و جريان حنجرهگاندازه

 

  

چكيده 

 

  

اي صفحه. اي مصنوعي ارائه شده استيك دهانة حنجرهيك روش جديد براي اندازه گيري امپدانس آكوستيك 
روزنه را ميبا يك روزنه در انتهاي رزوناتور لوله اي نصب مي شود درحاليكه انتهاي ديگر آن بازاست امپدانس 

 

 -

مشخصه فركانسي زورنه به آساني تحت شرايط جريان . توان از طريق فركانسها رزونانس و پهناي باند بدست آورد
DC نتايج نشان ميدهد كه تحت جريان متالطم، اندوكتانس حنجره اي مؤثر تنها كسري از . مختلف بدست مي آيد

ي شده نزديك به مقدار نظري ارائه شده توسط مدل دوبخشي مقاوت حنجره اي اندازه گير. مقدار بي باري مي باشد
Flonagan مي باشد.

 

  

مقدمه

 

  

. و شبيه سازي شناساگر صورت است ويژگي هاي امپدانس آكوستيك روزنة حنجره اي بخش مهمي از مدلسازي
انتقال صورت نيز بنابراين، تابع . هاي گفتاري اين امپدانس يك بار به لحاظ زماني متغير را شكل ميدهددر صوت

درطي دهة پنجاه دهانه به عنوان يك منبع جريان . برحسي تغييرات در امپدانس حنجره اي درطي دورة اوج مي باشد
شد كه پالسهايي را در قطعة صوتي ايجاد ميكرد و تصور مي شد كه امپدانس دروني احتماالً داراي نوعي تصور مي

. لهاي اوليه، امپدانس حنجره اي تنها يك مقاومت بزرگ بوددر مد. مقاومت بزرگ و اندوكتانس سري است
.تأثيرات بخش راكتيو در شكل پالس ژنراتور لحاظ مي گرديد

 

  

اي نامتناهي به اي صوتي در حنجره، امپدانس حنجرهدر تحليل اخير از صوتهاي گفتاري، امپدانس ورودي تاره
در اين رويكرد، ماهيت تعاملي . ي درنظر گرفته شده انداي فرعحنجره لحاظ زماني متغير و امپدانس ورودي سيستم

: استفاده موفقيت آميز از اين مدلها قوياً به دقت بخشهاي زير بستگي دارد. سيستم فيلتر منبع نيز مدلسازي شده است
اي بخش مهمي از مدل ميامپدانس حنجره. پديدة صوتي حقيقي در سيستم منبع تا چه حد دقيق توصيف ميگردد

 

-

ون. شودصورت گرفت، برگرفته مي ۵۰اي هنوز هم از پژوهش صوتي كه در دهه اطالعات امپدانس حنجره. دباش

 

-

اين نتايج . حنجره انساني و يك مدل مكانيكي انجام دادند DCدنبرگ و سايرين ارزيابي هايي را روي مقاومت 
اندوكتانس يك لولة كوتاه با ناديده . معموالً براي بخش مقاومتي امپدانس حنجره مورد استفاده قرار مي گيرند

رفتار موجهاي صوتي . گرفتن تصحيح پاياني تاحد زيادي براي اندوكتانس حنجره اي مورد استفاده قرار مي گيرد
سرعت اوليه ذره در حنجره براي توليد . نه، پديدة پيچيده اي استزدر يك رو DCمتناوب مقدم بر برخي جريانهاي 

عالوه براين، برخي . اين امر باعث ايجاد حاالت غيرخطي بيشتر در سيستم ميگردد. است يك جريان متالطم كافي


